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WHS FX opciók - ismertető

FX Opciók - Bevezetés

Spekuláljon FX trendekre 

vagy hedzselje pozícióit FX 

opciókkal.

Finomítsa kereskedési stílusát 

és piaci szemléletét.

Ismerje meg, hogyan 

működnek az FX opciók a 

WHS online környezetében.
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FX opciók általános áttekintése

Mi az az FX opció?

1

Az FX opció egy megállapodás vevő és eladó között egy adott 
deviza adott időpontban adott áron történő vásárlására és 
eladására.

EUR/USD

Úgy gondolja, az EUR/USD esni fog a következő napokban. FX opciókkal 
lekereskedheti ezt az eseményt úgy, hogy jogot vásárol a deviza eladására egy 
meghatározott árszinten (strike ár). Ez a jog a PUT opció. A jog vásárlásának ára a 
prémium.
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Opciós Prémium

Teljes trade

1.3500   - 1.3400
PUT Strike ár – Aktuális piaci ár

Short pozíciót eredményező opció

Strike ár
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FX opciók általános áttekintése

Profit/veszteség Call vagy Put VÉTEL esetén 

CALL

PUT

Profit/veszteség Call vagy Put ELADÁS esetén

CALL
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A megbízási ablak tetején 
választahtja ki, milyen stratégiát akar 
kereskedni.
Lehetőségek:

Single Vanilla
Vertical
Strangle
Straddle
Risk Reversal

A következő oldalakon minden 
stratégiát részletesen ismertetünk.
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Különféle FX opciós stratégiák

A megbízási ablakban választhat stratégiát
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Különféle FX opciós stratégiák

CALL opció VÉTELE

PUT opció VÉTELE
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Árfolyam

A kereskedő 
azt várja, 
hogy a 
devizapár 
emelkedni 
fog, ebből 
akar hasznot 
húzni. 
A profit 
végtelen, míg 
a veszteség 
limitált a 
kifizetett 
prémium 
formájában.

A kereskedő 
úgy látja, a 
devizapár 
esni fog, 
ebből akar 
hasznot 
húzni. 
A profit 
korlátlan, a 
veszteség 
limitált a 
kifizetett 
prémium 
formájában.
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CALL opció ELADÁSA

PUT opció ELADÁSA

Árfolyam

A kereskedő 
azt várja, hogy 
a devizapár 
esni fog. Eladja 
a Call opciót, és 
begyűjti a 
prémiumot. 
A profit limitált a 
kapott prémium 
formájában, 
míg a 
veszteség 
korlátlan.

A kereskedő 
azt várja, a 
devizapár 
emelkedni fog. 
Eladja a put 
opciót, 
megkapja a 
prémiumot. 
A profit limitált 
(kapott 
prémium), a 
veszteség 
korlátlan lehet.
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Single vanilla 
opciók

Ez egy egy oldalú CALL 
vagy PUT opció.
Vagy MEGVESZI a jogot 
és kifizeti a prémiumot 
vagy ELADJA a jogot és 
megkapja a prémiumot.

Amikor vesz, a kockázat 
limitált a már kifizetett 
prémium összegében.
Ha elad, a veszteség 
korlátlan lehet, ha nem 
birtokol egy spot FX 
pozíciót is az adott 
devizapárban.

Ezt a stratégiát ‘irány’ 
kereskedésnek is hívják, 
mert csak akkor lehet 
jövedelmező, ha a piac 
valamilyen irányba halad.



Alakulás
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Különféle FX opciós stratégiák

Stratégia

Vertical

Straddle

Strangle

Risk 
Reversal

Általános

Ez egy két oldalú vagy
‘lábú’ stratégia egy 
devizapárra.
Az egyidejű vételt és 
eladást, különböző strike 
áron spreadnek nevezik.
A Vertical azt jelenti, hogy a 
spread azonos lejáratú 
opciók használatával alakul 
ki.

Straddle esetén, callt és 
putot is vásárolunk 
ugyanarra a devizapárra, 
azonos strike árral és 
lejárattal.

Hasonló a straddle-höz: 
egy callt és egy putot is 
nyitunk ugyanazon a 
devizapáron. Vagy 
mindkettő long (ez long 
strangle) vagy short (ez
short strangle), és a 
lejáratuk azonos. Strangle 
esetében a put stike ára 
alacsonyabb a callénál.

A risk reversal stratégiát 
általában egy long vagy 
short devizapozíció 
fedezésére használják, de 
a piaci volatilitásra is 
spekulálhatunk vele.

Szerkezet

BULL SPREAD: Alacsonyan 

vett strike és magasan eladott

strike. Lejárat, mennyiség 

ugyanaz.

BEAR SPREAD: Alacsonyan 

eladott és magasan vett strike.

Azonos lejárat és 
mennyiség.

BUY at the money CALL,
BUY at the money PUT

SELL at the money CALL,
SELL at the money PUT

Azonos strike, mennyiség 
és lejárat

BUY out the money CALL,
BUY out the money PUT

SELL out the money CALL,
SELL out the money PUT

Hasonló Delta, azonos 
mennyiség és lejárat.

BUY CALL, SELL PUT azonos 

mennyiségben, lejárattal, 

bármely strike áron.

SELL CALL, BUY PUT azonos 

mennyiséggel, lejárattal, 

bármely strike áron.

Használat

Mérsékelten bullish

Mérsékelten bearish
Irány kereskedés, kevésbé 
kitéve a volatilitásnak, mint 
vanilla opció esetén.

Semleges

Semleges

Stabil piac várható

Semleges

Semleges

Stabil piaci várható

Bullish

Szintetikus Long pozíció, ha a 

strikeok megegyeznek.

Bearish

Szintetikus Short pozíció, ha a 

strikeok megegyeznek.

Hedzselési céllal

Kockázat/hozam

A veszteség korlátozott 

(prémium). A profit a strike 

árak és a pipben kifizetett 

prémium közötti pip különbség.

Veszteség korlátozott a 
kapott pipek és a strike 
árak közötti pipek 
különbségébenA profit 
maximum a begyűjtött 
prémium lehet.

A prémium a maximális 

veszteség, a profit korlátlan.

A veszteség korlátlan, a profit 

maximum a kapott prémium 

lehet.

Csökkenő volatilitású, oldalazó 

piacon használható 

hatékonyan

A veszteség korlátozott 

(kifizetett prémium), a profit 

korlátlan lehet.

A veszteség korlátlan, míg a 

profit a kapott prémium.

Csökkenő volatilitású, oldalazó 

piacon használható 

hatékonyan.

Nettó LONG pozícióhoz 

hasonló, a strike áraktól függ.

Nettó SHORT pozícióhoz 

hasonló, a strike áraktól függ.

Call/Put volatilitás grimasz.
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FX opciók kereskedése ProTrader platformban

ERŐSEN AJÁNLJUK ANGOL NYELVŰ PLATFORM 
HASZNÁLATÁT – a magyar fordítás kritikán aluli! Ha a 
Protrader platform nyitva van, a NÉZET menü OPCIÓS 
TÁBLA pontjában kereskedhetünk opciókkal. Így jelenik 
meg az FX OPTIÓS AJÁNLATI TÁBLA, ami megjeleníti a 
strike árakat, lejáratokat a kiválasztott devizapárra. 

A devizapárt az ALSÓ PIAC 
(underlying market) legördülő 
menüből választhatja ki. Ez 
alatt láthatja a lejárati dátumok 
listáját.

Az opciós lehetőségeket a lejárati dátum 
mellett kattintva jelenítheti meg. Így 
jelennek meg a különböző strike árak, a 
belső volatilitás (beleért. köt.) és a Delta, 
valamint minden strike árra a callhoz és 
puthoz tartozó bid és ask (kérés) árak.

A BÁZISÁRAK (strike) mezőt használhatja, hogy több avgy 
kevesebb strike árat jeleníthessen meg. Az összes strike 
mutatásához kattintson a MINDENT MEG (show all) dobozban. 
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FX opciók kereskedése a ProTrader platformban

SZŰRHETI A LEJÁRATOKAT a Lejárati dátumok 
szűrővel. Ebben az ablakban csökkentheti a 
megjelenített opciókat lejárat vagy strike ár alapján.

Az FX opciós ajánlati táblát testre 
szabhatja jobb klikkelve azon és a 
BEÁLLÍTÁS menüpontot választva a 
legördülő menüből. Az Opciós ajánlat 
tábla ablak megjelenik, itt adhatunk 
hozzá további sorokat, oszlopokat az 
Alsó (underlying) és Oszlopok 
(columns) füleken, átszínezhetjük a 
táblát és az árképzés megjelenítését 
is módosíthatjuk.
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FX opciók kereskedése a ProTrader platformban

Kiválaszthatja az elérhető opciós stratégiákat 
(VERTICAL, STRADDLE, STRANGLE, RISK 
REVERSAL vagy SINGLE VANILLA) a 
Megrendeléstípus legördülő menüből.

A Call vagy Put rész alatt 
duplán kattintva a BID vagy
KÉRÉS (ask) áron megnyílik 
az ÚJ MEGBZÁS ablak, és 
egy single vanilla megbízást 
adhat meg piaci áron.

Az opciós stratégiáknál 
kiválaszthatja a számlát, a 
devizapárt, a megbízás típusát és 
azt, hogy venni vagy eladni akar. A 
rendszer automatikusan kiszámolja 
a prémiumot. Megadhatja saját stop 
és Limit megbízásait az
RENDELÉSI ÁR mezőben.

Ha gyorsan akarja használni 
valamelyik  elérhető opciós 
stratégiát, jobb klikkelhet a 
Call vagy Put rész alatt 
valamely Bid vagy Kérés (ask)
áron és választhat a 
VERTICAL, STRADDLE, 
STRANGLE, RISK 
REVERSAL vagy SINGLE 
VANILLA stratégiák közül. Így 
megnyílik az ÚJ MEGBZÁS 
ablak a kiválasztott 
stratégiával.
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Stratégia beállítások

A GÖRÖGÖK 
(greeks) fül 
mutatja a görög 
betűk (delta, 
gamma, téta, 
vega és ró)
értékeit. A 
görögök értékeit 
alapdevizában, 
kereskedett 
devizában vagy 
az alapdeviza 
százalékában is 
megjelenítheti.

Az OLDALAK (legs) fül 
mutatja a megbízáshoz 
szükséges kötéslábakat. 
Megadhatja a 
lotmennyiséget, a lejárati 
dátumot és az opció 
típusát mindegyik lábra a 
stratégiától függőe.
Megtekintheti az árazási 
információt mindegyik 
lábra az árképzési adatok 
résznél. Ha Delta 
hedzselni szeretné opciós 
megbízását, kattintson a 
FEDEZET (hedge) 
négyzetbe. Ha ez be van 
jelölve, a platform bead 
egy spot FX vételi vagy 
eladási piaci megbízást a 
kereskedni kívánt 
devizapárra olyan 
méretben, amely az opció 
Delta kitettségének 
semlegesítéséhez kell.

Az IDŐTARTAM (duration) fül azt 
mutatja, meddig érvényes a 
megbízása. Minden opciós 
megbízás VISSZAVONÁSIG 
érvényes; ez azt jelenti, addig 
érvényes a megbízás, amíg Ön 
nem törli azt.

A FOGALMAK 
(terms) fül a lot 
méretet, az 
elszámolás típusát
és a lejárati időt, 
dátumot jeleníti 
meg.

A STRATÉGIÁRÓL (about strategy) fülön 
a választott stratégiával kapcsolatos 
információ jelenik meg. Megnézheti, 
hogyan épül fel a stratégia, mi az iránya és 
a lehetséges kockázata/előnye.

Az ANALÍZIS fül összefoglalva 
mutatja a költségeket, a maximális 
profitot és veszteséget, és azt, mi 
lenne a kiegyenlítődési árfolyam 
(breakeven price) az opcióra.

Ha kész, kattintson az ELKÜLD 
gombra. Egy megerősítési 
ablak jelenik meg, mely a 
megbízás részleteit és az 
analízis fülön is olvasható 
információkat tartalmazza. 

Amennyiben az IGEN-re 
klikkel, az opciós megbízások a 
FÜGGŐ MEGBÍZÁSOK vagy, 
ha nyitott pozícióról van szó, a 
POZÍCIÓK MEGNYITÁSA 
ablakba kerülnek.

Az opció lejáratakor az in–the–
money opciók automatikusan 
normál forex pozíciókká válnak 
a Pozíciók megnyitása 
ablakban. Azon opciók, melyek 
at–the–money vagy out–of–
the–money állapotban vannak, 
lejárnak. Az új pozíciókat és a 
lejártakat is láthatja a 
platformból is elérhető 
kivonatokban.
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Szabályok és kockázati felhívás 

Minden FX opció lejár a platformban jelzett napon 10.00 EST időpontban. Amennyiben ez nem esik kereskedési napra, az azt 
megelőző, utolsó kereskedési napon lesz utoljára elérhető az opció. 
Az FX opciók 100.000-es és 10.000-es alap lotmérettel köthetőek.

Az in-the-money opciók automatikusan teljesítésre kerülnek.

FX opciók margin szabályai: A WH Selfinvesttel való FX opciózás új, fontos szempontokat vezet be a Teljes/Elérhető tőkével és 
a marginnal kapcsolatban.
Más spot forex és CFD kereskedésekkel ellentétben (melyek esetében minden különálló pozícióra vonatkoznak a margin 
szabályok), a WHSelfInvest eltérően számítja az FX opciók margin követelményeit. FX opció eladása esetén, minden pozíció 
alapú forex és FX opció megbízást egybe veszünk és a margint a teljes spot forex portfólió alapján számoljuk ki. A CFD 
pozíciókra továbbra is külön margint számítunk.
Ha FX opció pozíciót nyit, a Teljes tőke a kevesebbet fogja jelenteni ezek közül:

készpénz + lebegő P/L
készpénz – prémium a vételi FX opciókon

MEGBÍZÁS MÉRETE
Az FX opciók csak 100K és 10K alapegységben érhetőek el. 1K, azaz mikrolotok nem elérhetőek.

TELEFONOS MEGBÍZÁSI KORLÁTOK
Meglévő pozíciókat zárhat, ha felhívja ügyféltámogatási pultunkat.
Függő/működő megbízások nem módosíthatók.
TELEFONON NEM ADHATÓ ÚJ MEGBÍZÁS.
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GYIK

K / Mi az FX opció?
Az FX opció egy megállapodás vevő és eladó között egy adott deviza adott időpontban adott áron történő vásárlására és eladására. FX opcióknál a mögöttes termék az 
adott devizapár.
K / Mi az a call és mi az a put?
A call egy devizapárra vonatkozó vételi jogot jelent.
Ha a kereskedő azt várja, hogy emelkedni fog a devizapár, profitálhat ebből a mozgásból egy call opció vásárlásával. 
A put egy devizapárra vonatkozó eladási jogot jelent.
Ha a kereskedő azt várja, esni fog a devizapár, profitálhat ebből a mozgásból egy put opció vásárlásával. 
Mindkét esetben a kereskedő lesz a birtokos, az az ember, akinek joga van venni vagy eladni az adott devizapárt.
Az eladó lesz a call vagy put kiírója, és tiszteletben kell tartania a vevő opciójának feltételeit.
K / Én is eladhatok callt vagy putot, igaz?
Így van. Az előző kérdében vázolt esetekben Ön a vevő, vagyis aki callt vagy putot longol.
Ha callt vagy putot longol, lejárat előtt lezárhatja pozícióját az opció eladásával.

K / Mikor kereskedhetek FX opciókkal?
Az FX opciós piac vasárnap 5:30 p.m. ET órakor nyit és péntek 5 p.m. ET órakor zár. E két időpont között bármikor kereskedhet.
K / Mi az opció lejárata?
A LEJÁRAT vagy lejárati dátum az a dátum, amikor az opciós kontraktus lejár
A WHS heti lejáratokat ajánl, akár 6 hónapra előre. Alapesetben az opciók szerdán 10 a.m. ET órakor járnak le. 
(az 1-6 hónapos opcióknál a lejárat általában a hónap harmadik szerdájára esik). 
Lejáratkor az in-the-money FX opciók végrehajtásra kerülnek, míg az at-the-money vagy out-of-the-money opciók lejárnak, elértéktelenednek.
K / Lehívhatok egy opciót lejárat előtt?
A WHS európai típusú opciókat használ, ezek csak lejáratkor hívhatóak le. A kereskedési órák alatt azonban bármikor vehet/eladhat egy azonos opciót, hogy lezárja 
korábbi opciós pozícióját. 
K / Mi az opció strike ára?
A strike ár az az árszint egy opciós szerződésben, amelyen a vételi vagy eladási forex pozíciója meg lesz nyitva az in-the-money opció lejáratakor.
K / Kiválaszthatok egy tetszőleges strike árat?
A WHS minden elérhető devizapárra előre megadott strike árakat kínál. Ezek a strike árak kényelmes intervallumonként, a mögöttes termék valószínű kereskedési 
tartományán belül kerülnek megadásra. 
K / Miért változik az opcióm prémiuma?
Amikor megnyit egy opciós pozíciót, észre fogja venni, hogy a prémium változik egy idő után. 
Sok tényező befolyásolhatja az opció árát: a mögöttes devizapár piaci ára, kamatráták, a strike ár, volatilitás és a lejáratig hátralevő idő. 
K / Miért van a lejáratnak hatása a prémiumra?
Egy opció prémiumának egyik komponense az időérték. Amikor egy opciónak rengeteg ideje van még lejárat előtt, nagyobb eséllyel végezhet in-the-money opcióként. 
Ezért a hosszú lejárati idejű opciók időértéke magasabb. Ahogy közeledik a lejárat ideje, a prémium időérték komponense esik, mert egyre kevesebb ideje van már az 
opciónak. 
K / Mi történik az opciómmal lejáratkor?
Lejáratkor az in-the-money opciók automatikusan spot forex pozíciókká alakulnak és megjelennek a Pozíciók Megnyitása ablakban. 
At-the-money vagy out-of-the-money opciók elértéktelenesnek, lejárnak. A pozíciókat és a lejárt opciókat is figyelemmel követheti a platformból is elérhető 
számlakivonatokban.

PUT CALL

VEVŐ Eladási jog Vételi jog

ELADÓ Vételi kötelezettség Eladási kötelezettség


